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ABSTRAK 

  
 Dalam peningkatan job performance, terdapat konsep yang digunakan 
untuk meningkatkan job performance yakni dengan menggunakan motivasi 
ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dapat dilakukan dengan 
memberikan reward dan punishment seperti pemberian bonus ketika mencapai 
target, pemberian hukuman dengan membayar denda ketika datang terlambat. 
Motivasi intrinsik berkaitan dengan dorongan seseorang melakukan sesuatu 
karena adanya dorongan dari dalam yang merasa puas akan kebutuhan 
psikologisnya dan konsep ini dikenal dengan self determination theory (SDT). 
Penelitian ini berfokus pada peningkatan job performance dengan menggunakan 
motivasi intrinsik berkerangka SDT dimana seseorang yang puas akan kebutuhan 
psikologisnya akan autonomy, competence dan relatedness akan mendorong 
seseorang untuk meningkatkan kinerja pekerjaannya dan membantu rekan kerja 
menyelesaikan tugasnya. Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan faktor 
apa yang dapat memberikan kepuasan tiga kebutuhan psikologis dan salah satunya 
adalah gaya kepemimpinan. Servant leadership adalah salah satu gaya 
kepemimpinan yang dapat memenuhi tiga psychological needs  karena 
karakteristik servant leadership senantiasa mendahulukan kebutuhan pengikutnya 
dulu, dan menghargai perasaan pengikutnya.  Oleh karena itu, peneliti ingin 
mengetahui peran servant leadership dalam meningkatkan job performance 
melalui kepuasan tiga kebutuhan psikologis karyawan yakni autonomy, 
competence dan relatedness. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 
structural equation modeling-partial least square menggunakan smart PLS 2. 
Objek penelitian ini adalah perusahaan konstruksi di Surabaya bernama PT. 
Saburnaya dengan jumlah responden 50 karyawan. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa servant leadership dapat berpengaruh positif terhadap 
autonomy, competence dan relatedness need satisfaction. Dan competence dan 
relatedness need satisfaction dapat berpengaruh positif terhadap job performance. 
Namun, autonomy need satisfaction tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
job performance. 
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